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บทคัดย�อ 

ปRจจุบันการจัดสวัสดิการสังคมใหSแกYผูSสูงอายุถือวYาเป̀นนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาลนับต้ังแตY
นโยบายระดับชาติจนถึงระดับทSองถ่ิน ทําใหSองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน มีบทบาทในการจัดสวัสดิการ
สังคมเป̀นอยYางมากในฐานะท่ีเป̀นหนYวยงานของรัฐท่ีมีความใกลSชิดประชาชนมากท่ีสุดและเทศบาล
เป̀นองค?กรปกครองทSองถ่ินรูปแบบหน่ึง จึงมีหนSาท่ีในการจัดใหSมีสวัสดิการสังคมแกYผูSสูงอายุในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของตนเองข้ึนเพ่ือสนองนโยบายดังกลYาว การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการใหS
สวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพองนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแกYน กลุYมตัวอยYางท่ีใชSในการวิจัยคร้ังน้ี ไดSแกY ผูSสูงอายุท่ีอาศัยอยูYภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
นํ้าพองอําเภอเมืองนํ้าพอง จังหวัดขอนแกYน รวมท้ังหมด 66 คน ซึ่งไดSมาโดยการสุYมแบบแบYงช้ัน 
(Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชSในการเก็บรวบรวมขSอมูลคือ แบบสอบถามชนิด
มาตราสYวนประมาณคYา 5 ระดับ จํานวน 30 ขSอ มีคYาอํานาจจําแนกรายขSอต้ังแตY .33 ถึง .86 มีคYา
ความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทYากับ .97 สถิติที่ใชSวิเคราะห?ขSอมูล  
 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้

1. ผูSสูงอายุโดยรวมและจําแนกตามเพศ สถานภาพ และรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนสYวนใหญYเห็นวYา
มีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกYนโดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน อยูYในระดับนSอย ไดSแกY ดSานนันทนาการ ดSานสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลดSานท่ีอยูYอาศัย ดSานการสรSางบริการและเครือขYายการเก้ือหนุน และดSานความ
ม่ันคงทางสังคมครอบครัว ผูSดูแลและการคุSมครอง และมีปRญหาดSานรายไดS อยูYในระดับปานกลาง 
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2. ผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง จังหวัดขอนแกYน ท่ีมีเพศ
ตYางกัน เห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอ
เมืองนํ้าพอง จังหวัดขอนแกYน โดยรวมและรายดSานทุกดSานไมYแตกตYางกัน 

3. ผูSสูงอายุท่ีมีสถานภาพตYางกัน เห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง จังหวัดขอนแกYน โดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน ไมY
แตกตYางกัน แตYดSานรายไดS แตกตYางกันอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ผูSสูงอายุท่ีมีรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนตYางกัน เห็นวYาปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุ
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง จังหวัดขอนแกYนโดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน 
ไมYแตกตYางกัน แตYดSานรายไดS แตกตYางกันอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยสรุป ผูSสูงอายุมีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้า
พอง อําเภอเมืองนํ้าพอง จังหวัดขอนแกYน โดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน อยูYในระดับนSอยและมีปRญหา
ดSานรายไดSอยูYในระดับปานกลาง ซึ่งขSอสนเทศน้ีสามารถใชSเป̀นประโยชน?สําหรับการปรับปรุง
สวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุใหSเหมาะสมมากย่ิงข้ึนตYอไป 
 
คําสําคญั: สวัสดิการสังคม,นโยบาย,สูงอายุ 
 

Abstract 
At present, social welfare for the elderly is considered an important policy of 

the government from local national to policy. Causing local government organizations 
Have a role in providing social welfare very much as a government agency that is the 
closest to the people and the municipality is a form of local government organization 
Therefore has a duty to provide social welfare for the elderly in their area of 
responsibility in response to the said policy The purpose of this research was to 
study and compare the social welfare problems of the elderly in Nam Phong 
Subdistrict Municipality area. MueangPhong District, Nam PhongKhonKaen Province 
The sample group used in this research was the elderly living in the area of Nam 
PhongSubdistrict Municipality, Muang Nam Phong District. KhonKaen Province, a total 
of 66 people 

Which is obtained by stratified random sampling. The tools used for data 
collection are A questionnaire with 5 rating scales with 30 items with the classification 
power of each item from .33 to .86 with total confidence value equal to .97. The 
statistics used for data analysis were mean, standard deviation, t-test (Independent 
Samples ) And F-test (One-way ANOVA)The research results are as follows 
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1. The overall elderly and classified by gender, status and average monthly 
income, most of them think that there are social welfare problems of the elderly in 
Nam PhongSubdistrict Municipality area Mueang Nam Phong District KhonKaen 
province as a whole and each side in 5 aspects is at a low level Recreation Health 
and medical care, housing Creating services and support networks And family social 
security Caregiver and Protection And have income problems At a medium level 
 2 .  Elderly in Nam PhongSubdistrict Municipality Area Mueang Nam Phong 
District KhonKaen Province Heterosexual Saw that there were problems in providing 
social welfare for the elderly in Nam PhongSubdistrict Municipality area Mueang Nam 
Phong District KhonKaen Province Overall and every aspect is not different.  
 3. Elderly people with different status Saw that there were problems in 
providing social welfare for the elderly in Nam PhongSubdistrict Municipality area 
Mueang Nam Phong District KhonKaen Province Overall and 5 aspects, not different 
But income Differences were statistically significant at the .05 level.  
 4. The elderly with different monthly incomes Saw that the problem of social 
welfare for the elderly in Nam PhongSubdistrict Municipality area Mueang Nam Phong 
District KhonKaen province, overall and in 5 aspects, not different But income 
Differences were statistically significant at the .05 level. 
In summary, the elderly have social welfare problems for the elderly in Nam 
PhongSubdistrict Municipality area. Mueang Nam Phong District KhonKaen Province 
Overall and the 5  aspects were at a low level and the income problems were at a 
moderate level. This information can be useful for improving the social welfare of 
the elderly to be more appropriate. 
 
Keyword: Social welfare, Policy, Elderly 
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของปvญหา 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรSางทางสังคมยYอมมีปRญหาเกิดข้ึนมากมาย กลYาวคือ ทําใหSมีการ
ทํางานนอกบSานมากข้ึน มีการแยกครอบครัวจากครอบครัวขยายเป̀นครอบครัวเด่ียว ประกอบกับมี
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมทําใหSสถานภาพของผูSสูงอายุในครอบครัวและสังคมตํ่าลง นับ
จากท่ีประเทศไทยไดSใชSแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหYงชาติ ในการพัฒนาประเทศจาก
เกษตรกรรมมาเป̀นอุตสาหกรรมในชYวงเวลาท่ีผYานมา นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
และประเพณีในประเทศโดยเร่ิมตSนในระบบครอบครัว ซึ่งแตYเดิมครอบครัวเป̀นแหลYงท่ีสามารถใหSการ
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ดูแลผูSสูงอายุไดSเม่ือระบบครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงไป มีการเคลื่อนยSายของบุคคลในครอบครัว
เขSาสูYระบบแรงงานมากข้ึน ทําใหSผูSสูงอายุขาดการดูแล 
 การวางแผนผูSสูงอายุจากรัฐบาลไดSตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับผูSสูงอายุ มีการวางแผนใหS
ความชYวยเหลือ เร่ิมจากการกําหนดใหSมีโครงการบริการสุขภาพแกYผูSสูงอายุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหYงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) เป̀นตSนมาโดยดําเนินการชYวยเหลือในรูปแบบตYาง 
ๆ เชYน การจัดบริการดSานสวัสดิการ การเป[ดคลินิกผูSสูงอายุในโรงพยาบาลเพ่ือใหSบริการดSานการตรวจ
รักษาแกYผูSสูงอายุ และเพ่ือเป̀นการตอบสนองตYอนโยบายขององค?การสหประชาชาติตามคําเชิญชวน 
คณะรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งแตYงต้ังคณะกรรมการผูSสูงอายุแหYงชาติข้ึนเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ? 2525 เพ่ือทํา
หนSาท่ีวางแผนระดับชาติเก่ียวกับผูSสูงอายุ และในท่ีสุดไดSรYวมกันจัดทําแผนระยะยาวสําหรับผูSสูงอายุ
แหYงชาติ พ.ศ. 2525 – 2544 ท้ังน้ี เพ่ือเป̀นแนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติงานของหนYวยงาน
ราชการ และองค?การสังคมสงเคราะห?เอกชนในการใหSบริการ และสวัสดิการแกYผูSสูงอายุอยYางมี
ประสิทธิภาพ จํานวนผูSสูงอายุของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยYางรวดเร็ว โดยมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
จาก 1.21 ลSานคนในป� พ.ศ. 2503 ไปเป̀น 4.5 – 5.7 ลSานคนในป� พ.ศ. 2543 และคาดหมายวYาจะ
เพ่ิมข้ึนเป̀น 6.8 – 7.6 และ 11 ลSานคนใน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดับ จํานวนผูSสูงอายุ
ดังกลYาวเป̀นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรSางประชากรท่ีมีการลดลงของอัตราการเกิดและ
อัตราการตาย นอกจากจํานวนผูSสูงอายุเพ่ิมข้ึนแลSว ผูSสูงอายุท่ีมีอายุสูงมากยังมีสัดสYวนเพ่ิมข้ึนอีกดSวย 
ในป� พ.ศ. 2503 รSอยละ 34.9 ของประชากรสูงอายุไทยเป̀นผูSสูงอายุท่ีมีอายุ 70 ป� หรือมากกวYา และ
จะเพ่ิมข้ึนเป̀น รSอยละ 38 ในป� พ.ศ. 2563 ในปRจจุบันรSอยละ 55 ของประชากร 
 สูงอายุเป̀นผูSหญิง สYวนใหญYประชากรสูงอายุรSอยละ 81.1 อาศัยอยูYในเขตชนบท ผูSสูงอายุใน
เขตชนบทและเขตเมืองของตYางจังหวัดสYวนใหญYเป̀นกลุYมผูSสูงอายุท่ีอาศัยอยูYตามลําพังท่ีมีปRญหาใน
การดํารงชีวิต ปRญหาท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การไมYมีผูSใหSการชYวยดูแลยามเจ็บป�วย ผูSสูงอายุรSอยละ35.4 
รายงานวYารายไดSไมYเพียงพอตYอคYาใชSจYายในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยเป̀นปRญหากับผูSสูงอายุ
ในเขตชนบทมากกวYาในเขตเมือง (คณะกรรมการสYงเสริมและประสานงานผูSสูงอายุแหYงชาติ. 2543 : 
12–14) 
 เน่ืองจากการใหSสวัสดิการเก่ียวกับผูSสูงอายุในปRจจุบัน แมSระเบียบและกฎหมายจะเอ้ือตYอการ
อํานวยความสะดวกและสYงเสริมสวัสดิการผูSสูงอายุก็ตาม แตYในทางปฏิบัติจริงผูSสูงอายุยังไมYไดSรับการ
ดูแลเอาใจใสYจากครอบครัว สังคม และภาคประชาชนอยYางจริงจัง เม่ือผูSสูงอายุมีจํานวนเพ่ิมข้ึน การ
ดูแลไมYทั่วถึง สาเหตุมาจากโครงสรSางทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขนาดใหญY มีปู� ยYา ตา 
ยาย พYอ แมY ลูก และหลาน มาเป̀นครอบครัวขนาดเล็กท่ีมีแตY พYอ แมY ลูกเทYาน้ัน ผูSสูงอายุจึงถูกท้ิงใหS
อยูYโดดเด่ียว หรืออยูYในสถานสงเคราะห?คนชรา สรSางภาระใหSกับสังคมท่ีตSองแบกรับการเลี้ยงดู ขาด
ความอบอุYนในครอบครัว ทําใหSผูSสูงอายุมีสังคมท่ีแตกตYางไปจากเดิมคือ สมัยกYอนผูSสูงอายุจะอาศัยอยูY
ในครอบครัวท่ีอบอุYน มีลูก ๆ ดูแล มีหลานคอยเลYนดSวยแกSเหงาแตYปRจจุบันตSองไปอยูYในสถานท่ี ๆ มีแตY
คนชรา สรSางความเจ็บป�วยทางดSานจิตใจ ขาดการดูแลเอาใจใสYจากคนรอบขSาง และมีความไมYพึง
พอใจในการดํารงชีวิต เกิดการเจ็บป�วยไดSโดยงYายการดูแลตนเองคYอนขSางลําบาก ตSองอาศัยผูSอ่ืน
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สูญเสียบทบาทหนSาท่ีทางดSานการงานและบทบาททางสังคมลดนSอยลง ทางดSานรัฐท่ีจัดสวัสดิการไวS
ชYวยเหลือผูSสูงอายุก็ไมYท่ัวถึง เน่ืองจากอยูYนอกเขตความรับผิดชอบ หรือหนYวยงานรัฐละเลย แมSกระท่ัง
ผูSสูงอายุไมYทราบเก่ียวกับขSอมูลสวัสดิการท่ีควรไดSรับจากรัฐ 
 ผูSสูงอายุนับเป̀นประชากรท่ีมีความสําคัญ และมีแนวโนSมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ดังน้ัน
เทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง จังหวัดขอนแกYน ไดSใหSความสนใจในการสงเคราะห?เบ้ียยัง
ชีพผูSสูงอายุ และการใหSสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามสมควร ดังจะเห็นไดSจากการวางกลยุทธ?สนับสนุนองค?กร
ชุมชนใหSมีบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมในแผนพัฒนา การศึกษาเก่ียวกับผูSสูงอายุ จึงนับวYาเป̀น
เร่ืองท่ีควรไดSรับความสนใจเป̀นพิเศษ ผูSศึกษาในฐานะท่ีไดSปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหSสวัสดิการสังคม
ผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง จังหวัดขอนแกYน จึงประสงค?ท่ีจะศึกษา
ปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแกYน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอ
เมืองนํ้าพอง จังหวัดขอนแกYน  
 2. เพ่ือศึกษาปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง 
อําเภอเมืองนํ้าพอง จังหวัดขอนแกYน ตามความคิดเห็นของผูSสูงอายุ ท่ีมีเพศ สถานภาพ และรายไดS
เฉลี่ยตYอเดือนตYางกัน 
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกSไขปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง จังหวัดขอนแกYน 
 
แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการ 

1. ความหมายของสวัสดิการ 
 ไดSอธิบายถึงความหมายของสวัสดิการไวSวYาสวัสดิการหมายถึงระบบการจัดบริการทาง

สังคมซึ่งเก่ียวกับการป�องกันการแกSไขปRญหาการพัฒนาและการสYงเสริมความม่ันคงทางสังคมเพ่ือ
ตอบสนองความจําเป̀นข้ันพ้ืนฐานของประชาชนใหSมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถพ่ึงตนไดSอยYางท่ัวถึง
เหมาะสมเป̀นธรรมและเป̀นตามมาตรฐานท้ังทางดSานการศึกษาสุขภาพอนามัยท่ีอยูYอาศัยการทํางาน
และการมีรายไดSนันทนาการกระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมท่ัวไปโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความ
เป̀นมนุษย?สิทธิที่ประชาชนตSองไดSรับและมีสYวนรYวมในการจัดสวัสดิการทางสังคมทุกระดับ 

 ไดSใหSความหมายสวัสดิการไวSวYาหมายถึงกิจกรรมหรือกิจการใดๆท่ีคณะกรรมการ
สวัสดิการจัดใหSมีข้ึนโดยมีวัตถุประสงค?ในการชYวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหSแกYขSาราชการเพ่ือ
ประโยชน?แกYการดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหSแกYขSาราชการเป̀นกรณีปกติหรือ
เพ่ือประโยชน?แกYการสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหSจัดเพ่ิมข้ึนสําหรับ
สYวนราชการตYางๆ 
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  ใหSความหมายสวัสดิการไวSวYาสวัสดิการหมายถึงผลประโยชน?และบริการตYางๆท่ี
หนYวยงานจัดใหSแกYบุคลากรของหนYวยงานท้ังน้ีในขณะท่ีบุคลากรยังปฏิบัติงานอยูYหยุดพักงานช่ัวคราว
หรือพSนจากหนSาท่ีไปแลSวเพ่ือบํารุงขวัญและกําลังใจใหSบุคลากรไดSทํางานอยYางสบายใจมีความพอใจ
กับงานและทํางานไดSอยYางมีประสิทธิภาพสวัสดิการอาจเป̀นเงินหรือใหSเป̀นบริการความสะดวกตYางๆก็
ไดSแตYจะตSองใหSเป̀นพิเศษเพ่ิมเติมจากเงินเดือนหรือคYาจSางปกติสวัสดิการท่ีหนYวยงานจัดใหSอาจ
เก่ียวกับสุขภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายตYางๆการศึกษาหรือขYาวสารประกอบความรูS
ความม่ันคงในทางการเงินการพักผYอนหรือสันทนาการการใหSคําปรึกษาเม่ือมีปRญหาท้ังในดSานสYวนตัว
และครอบครัวและการใหSผลประโยชน?ที่เก่ียวกับชุมชนหรือสังคมท่ัวไป 

  จากความหมายของสวัสดิการท่ีกลYาวมาขSางตSนสรุปไดSวYาสวัสดิการเป̀นระบบการ
จัดบริการทางสังคมท่ีใหSผลประโยชน?และบริการตYางๆท่ีจัดใหSแกYบุคลากรของหนYวยงานป�องกันและ
แกSไขปRญหาบํารุงขวัญและกําลังใจเพ่ือบุคลากรในหนYวยงานไดSรับความชYวยเหลือใหSมีความพึงพอใจ
ท้ังทางรYางกายและจิตใจสามารถอํานวยความสะดวกตลอดจนตอบสนองความตSองการข้ันพ้ืนฐานท้ัง
ทางดSานการศึกษาสุขภาพอนามัยท่ีอยูYอาศัยการทํางานและการมีรายไดSใหSเกิดความม่ันคงทางสังคม
โดยสวัสดิการอาจเป̀นเงินบริการความสะดวกสบายสุขภาพความปลอดภัยหรือการพักผYอนสันทนา
การก็ไดS 
 2. รูปแบบของสวัสดิการ 
  กลYาวถึงรูปแบบสวัสดิการท่ีเกิดจากการจัดสวัสดิการมากกวYา 1 รูปแบบข้ึนไปไวSวYาถือเป̀น
รูปแบบใหมYท่ีเกิดจากการจัดระเบียบโลกใหมY (New World Order Model) ของนักคิดสวัสดิการ
สังคมท่ัวโลกท่ีเช่ือวYาหลังยุคโลกาภิวัตน?ไดSสYงผลใหSระบบสวัสดิการสังคมในอดีตท่ีผYานมาตSองปรับตัว
ใหมYเน่ืองจากความหลากหลายของชนเผYาเช้ือชาติวัฒนธรรมมีมากข้ึนการจัดสวัสดิการในรูปแบบน้ีจึง
ใหSความสําคัญกับมนุษย?ทุกคน (Welfare for Alls) ภายใตSหลักการสิทธิความเทYาเทียมความเป̀น
ธรรมการมีสYวนรYวมและความตSองการของประชาชนในท่ีน้ีหมายถึง 3 สYวนหลักไดSแกY 
  1. สวัสดิการกระแสหลัก 
   สวัสดิการกระแสหลักหมายถึงสวัสดิการโดยรัฐเป̀นการจัดสวัสดิการภาคบังคับของรัฐ
ท่ีจัดใหSกับประชาชนโดยคํานึงถึงความครอบคลุมท่ัวถึงเป̀นธรรมครบถSวนรูปแบบท่ีจัดใหSเชYนการ
จัดบริการในรูปแบบของสถาบันการจัดบริการโดยองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินการจัดสวัสดิการกระแส
หลักน้ีสYวนใหญYจะเป̀นการจัดโดยผYานกลไกระบบการเงินการคลังระบบภาษีของรัฐและโครงสรSางการ
บริหารงานขององค?กรเป̀นหลักเชYนรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐาน (ภาคบังคับ) รูปแบบสวัสดิการทSองถ่ิน
เป̀นตSน 
  2. สวัสดิการกระแสรอง 
       สวัสดิการกระแสรองหมายถึงสวัสดิการทางเลือกท่ีเกิดข้ึนจากศักยภาพความเขSมแข็ง
ของภาคชุมชนภาคประชาชนและภาคพ้ืนถ่ินสวัสดิการในรูปแบบน้ีจะเกิดข้ึนจากความสนใจความ
สมัครใจรYวมกันของกลุYมเป�าหมายเป̀นรูปแบบท่ีไมYเป̀นทางการการจัดระบบสวัสดิการจึงข้ึนอยูYกับ
ขSอตกลงรYวมกันประกอบดSวย 
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   2.1 สวัสดิการพ้ืนถ่ินหมายถึงการสรSางหลักประกันผYานชYองทางของวัฒนธรรมใหSกับ
คนในชุมชนเป̀นสวัสดิการท่ีเกิดข้ึนจากฐานคิดดSานประเพณีดSานวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินดSานภูมิปRญญา
ชาวบSานดSานศาสนาดSานจิตวิญญาณดSานอ่ืนๆเชYนกองบุญขSาวกองทุนซากาดในศาสนาอิสลามเป̀นตSน 
   2.2 สวัสดิการชุมชนสถาบันพัฒนาองค?กรชุมชนไดSใหSความหมายสวัสดิการชุมชน
หมายถึงการสรSางหลักประกันเพ่ือความม่ันคงของคนในชุมชนหมายรวมถึงทุกอยYางท่ีจะทําใหSคนใน
ชุมชนมีความเป̀นอยูYท่ีดีข้ึนท้ังในรูปแบบของสิ่งของเงินทุนนํ้าใจการชYวยเหลือเก้ือกูลเป̀นเร่ืองท่ี
เก่ียวขSองกับวิถีชีวิตต้ังแตYเกิดแกYเจ็บตายเชYนกองทุนสัจจะออมทรัพย?กองทุนออมวันละบาทกองทุน
สวัสดิการผูSนําชุมชนกองทุนสวัสดิการผูSสูงอายุในชุมชนเป̀นตSน 
  3. สวัสดิการทSองถ่ิน 
       สวัสดิการทSองถ่ินหมายถึงสวัสดิการโดยรัฐท่ีเกิดจากการกระจายอํานาจจากสYวนกลาง
สูYทSองถ่ินเป̀นรูปแบบการจัดสวัสดิการรYวมระหวYางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทSองถ่ินโดยใชSแผนโครงการ
กิจกรรมดSานสวัสดิการสังคมท่ีตอบสนองกับความตSองการของแตYละทSองถ่ินโดยสรุปรูปแบบของ
สวัสดิการแบYงออกเป̀น 3 สYวนหลักไดSแกY 1) สวัสดิการกระแสหลักคือสวัสดิการท่ีจัดโดยรัฐซึ่งเป̀นการ
จัดสวัสดิการภาคบังคับของรัฐท่ีจัดใหSกับประชาชน 2) สวัสดิการกระแสรองเป̀นสวัสดิการทางเลือกท่ี
เกิดข้ึนจากศักยภาพความเขSมแข็งของภาคชุมชนภาคประชาชนและภาคพ้ืนถ่ินและ 3) สวัสดิการ
ทSองถ่ินเป̀นสวัสดิการโดยรัฐท่ีเกิดจากการกระจายอํานาจจากสYวนกลางสูYทSองถ่ินเป̀นรูปแบบการจัด
สวัสดิการรYวมระหวYางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทSองถ่ิน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  

                              
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยเร่ือง บทบาทการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร?การพัฒนาองค?การบริหาร 
สYวนตําบลหนองเพรางาย  อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุรี โดยผูSวิจัยไดSดําเนินการศึกษาคSนควSา
ตามลําดับ ดังน้ี 
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  1. ประชากรและกลุYมตัวอยYาง 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัย 
  3. การสรSางเคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัย 
  4. การเก็บรวบรวมขSอมูล 
  5. การวิเคราะห?ขSอมูล 
  6. สถิติที่ใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล 
 
 ประชากรและกลุYมตัวอยYาง 
 1. ประชากร ไดSแกY ผูSสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูYในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง 
ขอนแกYน จํานวนท้ังสิ้น 794 คน (งานทะเบียน สํานักงานเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง 
ขอนแกYน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562) 
 2. กลุYมตัวอยYาง ไดSแกY ผูSสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูYในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้า
พอง ขอนแกYน จํานวน 269 คน กําหนดขนาดตัวอยYางจากสูตรของทาโรY ยามาเนY (Taro Yamane) 
กรณีทราบขนาดประชากร ดังน้ี (ยุทธพงษ?กัยวรรณ?. 2543 : 73) ไดSมาโดยการสุYมแบบแบYงช้ัน 
(Stratified Random Sampling) โดยการจับสลากบุคคลในแตYละกลุYม โดยกระทําตามข้ันตอน ดังน้ี 
 2.1 กําหนดกลุYมตัวอยYางจากประชากร 
 2.2 จําแนกจํานวนประชากรแยกเป̀นหมูYบSาน 
 2.3 ทําการเทียบบัญญัติไตรยางศ? ตามสัดสYวนของกลุYมตัวอยYาง แลSวจึงสุYมบุคคลใหSไดSตาม
จํานวนท่ีกําหนดไวSโดยการจับสลาก  
 3. การเลือกกลุYมตัวอยYาง 
 วิธีการเลือกกลุYมตัวอยYาง คือ ผูSศึกษาไดSนํารายช่ือผูSสูงอายุของแตYละหมูYบSานมาทําเป̀น
สลาก โดยใชSช่ือผูSสูงอายุ 1 คนตYอ 1 แผYน มSวนแลSวนําไปรวมไวSในภาชนะแยกเป̀นหมูYบSานจากน้ันจับ
สลากตามจํานวนกลุYมตัวอยYางแตYละหมูYบSานตามตาราง จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวS 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผูSสูงอายุ โดยรวมและจําแนกเพศ สถานภาพ และรายไดSเฉลี่ยตYอเดือน เห็นวYามีปRญหาของ
การใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง ขอนแกYน 
โดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน อยูYในระดับนSอย โดยเรียงคYาเฉลี่ยจากมากไปหานSอย ไดSแกY ดSาน
นันทนาการดSานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดSานท่ีอยูYอาศัย ดSานการสรSางบริการและเครือขYายการ
เก้ือหนุนและดSานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูSดูแลและการคุSมครอง และมีปRญหาดSานรายไดSอยูY
ในระดับปานกลาง 
 2. ผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง ขอนแกYน ท่ีมีเพศตYางกัน 
เห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้า
พอง ขอนแกYน โดยรวมและรายดSานทุกดSาน ไมYแตกตYางกัน 
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 3. ผูSสูงอายุท่ีมีสถานภาพตYางกัน เห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง ขอนแกYน โดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน ไมYแตกตYางกัน 
แตYผูSสูงอายุท่ีมีสถานภาพหยYารSาง,หมSาย เห็นวYามีปRญหาดSานรายไดSมากกวYาผูSสูงอายุท่ีมีสถานภาพ
สมรสอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ผูSสูงอายุท่ีมีรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนตYางกัน เห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุ
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง ขอนแกYน โดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน ไมY
แตกตYางกัน แตYผูSสูงอายุที่มีรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนตํ่ากวYา 1,000 บาท เห็นวYามีปRญหาดSานรายไดSมากกวYา
ผูSสูงอายุที่มีรายไดSเฉลี่ยตYอเดือน 1,000 บาทข้ึนไปอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. ขSอเสนอแนะของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลดงเย็น ท่ีมีตYอปRญหาการใหSสวัสดิการ
สังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง ขอนแกYน คือ ควรจัดใหSมี
บริการรถฉุกเฉินเพ่ือนําสYงโรงพยาบาลในยามจําเป̀นไวSใหSเพียงพอควรพิจารณาจัดสรรเงินเบ้ียยังชีพ
ผูSสูงอายุใหSมากข้ึน ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงท่ีอยูYอาศัยของผูSสูงอายุใหSมีสภาพแข็งแรง
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ควรมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานท่ีใหSมากข้ึน ควรมีการสYงเสริมใหS
ครอบครัวไดSจัดกิจกรรมรYวมกัน และควรจัดใหSมีการบริการชุมชนเคลื่อนท่ีอยูYเสมอ ท้ังน้ีเพ่ือใหSเกิด
ประโยชน?สูงสุดกับผูSสูงอายุ 
 
อภิปรายผล 

1. ผูSสูงอายุโดยรวมและจําแนกเพศสถานภาพและรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนเห็นวYามีปRญหาของ
การใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีโดยรวมและรายดSานอีก 5 ดSานอยูYในระดับนSอย 

2. ผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีเพศตYางกันเห็นวYาปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขต
พ้ืนท่ีโดยรวมและรายดSานทุกดSานไมYแตกตYางกัน 

3. ผูSสูงอายุท่ีมีสถานภาพตYางกันเห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขต
พ้ืนท่ีโดยรวมและรายดSาน5 ดSานไมYแตกตYางกัน 

4. ผูSสูงอายุท่ีมีรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนตYางกันเห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุ
ในเขตพ้ืนท่ีโดยรวมและรายดSาน 5 ดSานไมYแตกตYางกัน 
 
ข!อเสนอแนะ 

1. ข!อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช! 
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ถึงแมSจะพบวYาปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขต

พ้ืนท่ี 
เทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอเมืองนํ้าพอง ขอนแกYน โดยรวมอยูYในระดับนSอยก็จริงแตYยังมี

ประเด็นท่ีผูSสูงอายุเห็นวYายังเป̀นปRญหาอยูY สมควรท่ีคณะผูSบริหารเทศบาลตําบลดงเย็นและผูSมีสYวน
เก่ียวขSอง จะนําไปเป̀นขSอสารสนเทศในการวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการใหSสวัสดิการสังคม
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ของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนํ้าพอง ใหSมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน?สูงสุดกับผูSสูงอายุ 
ในแตYละดSาน ดังน้ี 

 1.1 ดSานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ควรจัดใหS มีบริการรถฉุกเฉินเพ่ือนําสYง
โรงพยาบาลในยามจําเป̀นไวSใหSเพียงพอ ควรจัดใหSมีการสYงเสริมสุขภาพและการป�องกันโรคและควร
อํานวยความสะดวกแกYผูSสูงอายุใหSไดSรับความสะดวกรวดเร็วในการรักษาเป̀นกรณีพิเศษ 

 1.2 ดSานรายไดS ควรพิจารณาจัดสรรเงินเบ้ียยังชีพผูSสูงอายุใหSมากข้ึน เพ่ือใหSมีความ
เหมาะสมกับคYาครองชีพในปRจจุบัน และควรมีการจัดต้ังกลุYมอาชีพผูSสูงอายุเพ่ือหารายไดSเพ่ิม 

 1.3 ดSานท่ีอยูYอาศัย ควรมีการใหSบริการตรวจท่ีอยูYอาศัยเพ่ือใหSความชYวยเหลือใหSถูก
สุขลักษณะ ควรใหSความชYวยเหลือผูSสูงอายุไมYมีท่ีอยูYอาศัยของตนเอง และควรจัดหาเคร่ืองนุYงหYมกัน
หนาวแจกจYายใหSเพียงพอ 

 1.4 ดSานนันทนาการ ควรมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานท่ีใหSมากข้ึน ควรจัดใหSมีสถานท่ี
สําหรับพักผYอนหยYอนใจใหSเพียงพอ ตลอดท้ังควรมีการจัดต้ังชมรมตYาง ๆ สําหรับผูSสูงอายุข้ึนเพ่ือเป[ด
โอกาสใหSไดSเขSารYวมกิจกรรมอยYางกวSางขวาง 

 1.5 ดSานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูSดูแล และการคุSมครอง ควรมีการสYงเสริมใหS
ครอบครัวไดSจัดกิจกรรมรYวมกัน ควรมีการตรวจสอบอาคารสถานท่ีภายในเขตเทศบาลใหSมีความ
ปลอดภัยอยูYเสมอ และควรใหSการดูแลชYวยเหลือผูSสูงอายุใหSมากข้ึนกวYาท่ีเป̀นอยูYในปRจจุบัน 

 1.6 ดSานการสรSางบริการและเครือขYายการเก้ือหนุน ควรจัดใหSมีการบริการชุมชนเคลื่อนท่ี
อยูYเสมอ ควรจัดหาผูSมีประสบการณ?เพ่ือเป̀นท่ีปรึกษาเร่ืองกังวลใจ ไมYสบายใจ ของผูSสูงอายุและควร
จัดใหSมีอาคารอเนกประสงค?เพ่ือใชSในการจัดกิจกรรมของผูSสูงอายุ 

2. ข!อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

อ่ืน ๆ เพ่ือนํามาเป̀นขSอสนเทศในดําเนินงานการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุขององค?กรปกครอง
สYวนทSองถ่ินตYาง ๆ 

 2.2 ควรทําการศึกษาความตSองการมีสYวนรYวมในการจัดสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุของ
องค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินในขอนแกYน เพ่ือนํามาเป̀นขSอสนเทศในการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับ
การใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุใหSมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 2.3 ควรทําการศึกษาความพึงพอใจตYอการใหSบริการสวัสดิการสังคมผูSสูงอายุจาก
ประชาชนผูSมีสYวนไดSเสียกับการใหSบริการสวัสดิการสังคมผูSสูงอายุ เพ่ือนํามาเป̀นขSอสนเทศในการ
พัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุใหSมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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